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S P I S T R E Ś C I

Drodzy
Czytelnicy,

Dokonywanie
zmian
w
życiu
prywatnym i zawodowym stanowi duże
wyzwanie. Bez wątpienia wymaga odwagi,
niejednokrotnie
rodzi
lęk
przed
niepowodzeniem, jest jednakże również źródłem
satysfakcji i motorem rozwoju.
Z ogromną przyjemnością przedstawiam
Państwu drugi numer kwartalnika „Bioethica”,
Biuletynu Informacyjnego Studenckiego Koła
Naukowego Etyki i Bioetyki Uniwersytetu
Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu. W bieżącym numerze Biuletynu
dzielimy się z Państwem doświadczeniami
związanymi z
organizacją
grudniowej
konferencji z okazji jubileuszu 10-lecia
powstania SKN EiB, wydarzenia, będącego dla
nas
niemałym
wyzwaniem,
któremu
sprostaliśmy
dzięki
współdziałaniu.
Codzienność zawodowa przedstawicieli profesji
medycznych to rzeczywistość takich wyzwań
pełna. Niech próbą, oprócz problemów
zdrowotnych
pacjentów,
będzie
także
sprawdzian z relacji i komunikacji, również
młodych adeptów sztuki medycznej z ich
nauczycielami. Ponadto zapraszam na rozmowę
z osobą, która, jak się Państwo przekonacie,
wyzwań się nie boi – długo oczekiwany
„Weekend z Janem Zamojskim”.
Życząc Państwu ciekawej lektury,
zachęcam do zabierania głosu na
łamach
Biuletynu.
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Kuźnia badaczy … i liderów
Za nami grudniowa konferencja „Studenckie Koło Naukowe – zalążek idei,
kuźnia badaczy. Metody pracy naukowej studenta”, zorganizowana z okazji
jubileuszu 10-lecia powstania Studenckiego Koła Naukowego Etyki
i Bioetyki. Niniejsza praca nie jest jednakże relacją z jej przebiegu.
Wydarzenie
to
potraktuję
jako
sposobność
do
podzielenia
się doświadczeniami organizatorów oraz udzielę kilku wskazówek, które
mogą okazać się pomocne w organizacji podobnego przedsięwzięcia.

Sukces przedsięwzięcia, jakim jest
SKN EiB, który dał
sposobność
konferencja naukowa, podlega wielu
do dyskusji
nad
technikami
pracy
różnym czynnikom. Kluczowy jest wybór
naukowej w organizacjach studenckich,
tematu, prelegentów, miejsca spotkania.
a konferencja okazała się być doskonałą
Niewątpliwie duże znaczenie odgrywają
formą uczczenia ważnego dla nas
prestiż organizatora i podjęte działania
wydarzenia.
Pomysł
już
mamy.
promocyjne. Równie ważne jest uzyskanie
Z pomysłem i wsparciem Opiekunów,
niezbędnych do organizacji wydarzenia
i co ważne – zapleczem w postaci okazałej
pozwoleń,
dystrybucja
materiałów
grupy członków Koła, możemy teraz
informacyjnych
czy
sprawnie
skupić się na motywacji niezbędnej
przeprowadzony
etap
rejestracji
do podjęcia działań. W związku z tym,
uczestników. I to właśnie świadomość
że to Koło obchodzi swoje urodziny,
znaczenia każdego, choćby tego najmniej
organizacja wydarzenia nie mogła spocząć
istotnego w naszym mniemaniu
Angelika i Łukasz prezentujący działalność Koła
elementu, przyczynia się do
osiągnięcia sukcesu przez osoby
zaangażowane w organizację tego
nie lada przedsięwzięcia. Dlatego
ważne jest poznanie kilku
określonych zasad.
Pomysł i motywacja
Zamysł poruszenia tematu
studenckich
kół
naukowych
i różnorodnych form aktywności
studenckiej,
zrodził
się w związku z tegorocznym
jubileuszem 10-lecia powstania
Fot. Daniel Kamiński
Kwiecień
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na nikim innym. Poza tym, czyż to nie
wspaniały fakt, że to właśnie my możemy
być tymi, którzy podarują Koleżankom
i Kolegom szansę na głębsze poznanie
podnoszonych zagadnień?

Przygotowywanie materiałów konferencyjnych

Fot. Daniel Kamiński

Uczenie się od innych
Pełni motywacji możemy przejść
do następnego etapu działania - czerpania
inspiracji z mających miejsce do tej pory
wydarzeń naukowych organizowanych
przez Uczelnię i Koło. Dlaczego jest
to takie ważne? Ponieważ podsuwa wiele
pomysłów i wskazówek o każdym niemal
aspekcie takiego wydarzenia. A w ciągu
10 lat istnienia, Koło zorganizowało szereg
takich
przedsięwzięć.
Seminaria,
warsztaty, wykłady otwarte - dzięki ich
organizacji posiadaliśmy wiedzę np.: jak
skonstruować program, jakie informacje
umieścić w komunikatach, jak prowadzić
promocję
wydarzenia
w
portalach
społecznościowych, na co zwrócić uwagę
przy przygotowywaniu cateringu. Na tym
etapie pomocne będzie przeprowadzenie
burzy
mózgów,
korzystając
z doświadczenia osób, które brały już
udział w organizacji podobnych wydarzeń.

www.facebook.com/Bioethica

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego
Mając już stworzoną wspólnym
wysiłkiem listę niezbędnych rzeczy, jakie
musimy przygotować, przystępujemy do
przydzielania zadań konkretnym osobom.
A
do
sprawnego
przeprowadzenia
wydarzenia, które zostanie pozytywne
zapamiętane przez uczestników, potrzeba
wsparcia znacznej ilości osób. Myślę, że
wielu z nas nie zdawało sobie wcześniej
sprawy, o ile kwestii tak naprawdę
przyjdzie się nam zatroszczyć. Zadbajmy
również o przychylność Władz Uczelni,
Wydziału (do którego należy nasza
organizacja) i nauczycieli. Wówczas
Prorektor lub Prodziekan mogą otworzyć
konferencję i powitać zaproszonych gości
(dziękujemy
Prorektorowi
Prof.
Jarosławowi
Walkowiakowi
i Prodziekanowi dr hab. Adamowi
Czabańskiemu), a Profesorowie uświetnić
wydarzenie
prezentując
wykłady
(jak „Symulacja w edukacji medycznej”
Prof. Macieja Wilczaka).
Podział obowiązków
Istotne jest, by rozdzielić zadania
w zespole zgodnie z predyspozycjami
i zainteresowaniami, tak by koordynator
dobrze czuł się w powierzonym mu
zakresie obowiązków i posiadał potrzebną
wiedzę oraz doświadczenie.
Drużyna powinna się składać z:
 Koordynatora konferencji ze strony
studentów, który jest najczęściej
również
kierującym
zespołu
organizacyjnego, nadzoruje jego
pracę,
jest
odpowiedzialny
za kontakt
z koordynatorem
właściwym, a więc pracownikiem
naukowo-dydaktycznym.
Odpowiada za egzekwowanie
wykonania zadań, delegując je
uprzednio odpowiednim osobom.
Rozwiązuje i łagodzi konflikty.
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W dniu konferencji
Koordynatora finansowego, który
umiejętnie zarządza ograniczonym
Po kilku tygodniach przygotowań,
budżetem
wydarzenia,
dba
porcji nerwów i utraty części energii nie
o podział środków i zaspokojenie
ma już odwrotu, przychodzi dzień próby,
potrzeb w tym względzie członków
goście nareszcie zaczynają się gromadzić.
Zaraz zaprocentuje cały Wasz wysiłek
drużyny, prowadzi dokumentację,
włożony w organizację uroczystości.
rozlicza faktury.
Uśmiech na usta i pokażcie swój pełen
Osoby odpowiedzialnej za program
profesjonalizm i spokój, jak gdybyście
konferencji, której zadaniem jest
aranżowali analogiczne wydarzenia już
przygotowanie porządku dnia,
mnóstwo razy.
kontakt z zaproszonymi gośćmi,
a także rezerwacja obiektów.
Ocena działań
Koordynatora
działań
Postawmy
pytania:
Czy
promocyjnych,
do
którego
zrealizowaliśmy postawione sobie cele?,
obowiązków należy zapewnienie
Zadbaliśmy o każdy szczegół, a zadania
obecności
zostały
konferencji
Punkt rejestracyjny
wykonane
w mediach. Dotyczy
prawidłowo
to
również
i przydzielone
administrowania
właściwym
stroną internetową
osobom? Może
wydarzenia.
warto następnym
Osoby
razem
odpowiedzialnej
przygotować
za
wsparcie
kwestionariusze
techniczne, która
dla uczestników
zadba
konferencji,
o wyposażenie
aby obiektywnie
audiowizualne
ocenili oni nasze
miejsca, tak aby wystąpienia
prelegentów odbyły się zgodnie
z ich zamysłem. Funkcja ta może
zawierać
również
udzielanie
komunikatów w przeznaczonym
do tego
celu
punkcie
informacyjnym czy kopiowanie
i druk materiałów konferencyjnych.
Innych
funkcji,
takich
jak:
dystrybucja zaproszeń, obsługa
recepcji,
dbanie
o
gości
honorowych czy fotografowanie
wydarzenia.

Niektóre z wymienionych powyżej zadań
są mniej wymagające od innych, dlatego
upewnijcie sie, że każda osoba posiada
obowiązek,
któremu
podoła
oraz
pomagajcie sobie nawzajem.

Fot. Daniel Kamiński

starania
i wykorzystać
spostrzeżenia przy organizacji podobnych
przedsięwzięć? W większości przypadków
popełniane błędy biorą się z mylnej oceny
sytuacji. Spróbujcie znaleźć przyczynę dla
każdego niedociągnięcia. Nie bójcie
się przyznać do błędu, wszak założeniem
oceny i poszukiwania źródeł niepowodzeń
nie jest ukaranie winnych, a poprawa
jakości pracy całego zespołu oraz szansa
przygotowania
perfekcyjnego
organizacyjnie wydarzenia w przyszłości.
Zamiast zakończenia
Organizacja konferencji stworzyła
nam możliwość podzielenia się z innymi
studentami oraz naszymi nauczycielami
spojrzeniami na prezentowane tematy, dała
Kwiecień 2013 | 5
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także okazję do podjęcia wspólnej
dyskusji. To także doskonała sposobność
do tego, by identyfikować lepiej strukturę
naszej Uczelni i jej Władze (poznaliśmy
osoby, których do tej pory znaliśmy
jedynie nazwiska i funkcje). Wydarzenie
było również ogromną promocją dla Koła,
tego Biuletynu, jak i Wydziału i Uczelni.
Pozyskaliśmy
kontakty
z
innymi
organizacjami studenckimi, takimi, jak
Studenckie Towarzystwo Naukowe i Koło
Studentów Filozofii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz
ważnymi z punktu widzenia naszej
przyszłej pracy (Polskie Towarzystwo
Pielęgniarskie).
Podział
obowiązków
pozwolił nam lepiej zorganizować pracę
w Kole,
wyodrębniając
sekcje

www.facebook.com/Bioethica

administracyjne, w tym finansową.
Ale oprócz tych wszystkich wymiernych
korzyści, najważniejsze wydają się jeszcze
być nie wymienione. Przede wszystkich
poznaliśmy samych siebie, drzemiące
w nas predyspozycje i talenty, o które
pewnie niektórzy siebie nie podejrzewali.
Lepiej poznaliśmy się także jako zespół,
w którym praca każdej osoby przyczyniła
się do osiągnięcia wspólnego sukcesu.
Żywię nadzieję, iż lektura tego
artykułu zainspiruje również Was, Moi
Drodzy, do organizowania podobnych
inicjatyw oraz zachęci do członkostwa
w studenckich
kołach
naukowych.
Uzyskane poprzez działalność w nich
doświadczenie, zaprocentuje z pewnością
również
w
życiu
zawodowym.

Dumni organizatorzy

Fot. Daniel Kamiński

MAJA MIŁKOWSKA
Napisz do autora: maja-milkowska@hotmail.com
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Wizyta w Bundestagu
Angelika Stellmach i Jakub Mochol, studenci II roku kierunku lekarskiego
reprezentowali naszą Uczelnię na międzynarodowym seminarium z okazji
Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, które odbyło się w dniach 24-30
stycznia 2013 roku w Bonn, Berlinie oraz Kijowie.

Zaproszenia na to przedsięwzięcie
wyzwolenia byłego obozu Auschwitzzostało przekazane do Studenckiego Koła
Birkenau).
Etyki i Bioetyki UM w Poznaniu
Tematem tegorocznego seminarium
z Międzynarodowego Domu Spotkań
były miejsca zbrodni nazistowskich
Młodzieży w Oświęcimiu.
Było
to następstwem Grupa polska w Bundestagu
współpracy
tych
organizacji,
których
owocem był m.in. projekt
„Medycyna w czasach
narodowego socjalizmu”,
zrealizowany we wrześniu
2012 roku.
Niemiecki
Bundestag
corocznie
organizuje
spotkanie
młodzieży zaangażowanej
w działania na rzecz
szerzenia
pamięci
o ofiarach totalitaryzmów
oraz propagowania postaw
antyrasistowskich.
Inicjatywa
ta
została
zapoczątkowana w 1997
roku i odbywa się w
ramach
obchodów
Międzynarodowego
Dnia
Pamięci
o Ofiarach Holokaustu, który przypada
corocznie na 27 stycznia (dzień

Fot. Angelika Stellmach

w Europie Wschodniej, ze szczególnym
uwzględnieniem okupacji na ziemiach
ukraińskich. W programie wzięło udział 78
Kwiecień 2013 | 7

www.katedranaukspolecznych.ump.edu.pl

skneib.ump@gmail.com

osób z Niemiec, Polski, Ukrainy, Białorusi,
Rosji, Czech, Austrii, Francji i Stanów
Zjednoczonych.
Program całego wyjazdu był
przepełniony wykładami, dyskusjami,
spotkaniami
ze
świadkami
czasu
i zwiedzaniem różnych muzeów i miejsc
pamięci.
Jako miejsce rozpoczęcia programu
organizatorzy
wybrali
Bonn.
Po przyjeździe na miejsce wszystkich
uczestników programu wzięliśmy udział
w wykładach
wstępnych
przedstawiających sytuację historycznopolityczną ziem ukraińskich podczas
II wojny światowej.
Już
następnego
dnia
wraz
z uczestnikami programu wylecieliśmy
do Kijowa. W czasie pięciodniowego
pobytu w stolicy Ukrainy, mieliśmy
Uczestnicy projektu na tle postaci
„Matki-Ojczyzny”

Fot. Angelika Stellmach
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możliwość zwiedzić wiele obiektów m.in.:
monumentalne Muzeum Wielkiej Wojny
Ojczyźnianej 1941-1945, z królującą nad
nim wysoką na 102 metry i ważącą 500 ton
monumentalną postacią „Matki-Ojczyzny”,
ukazujące siłę militarną i odwagę tych,
którzy walczyli ku chwale radzieckiej
Ojczyzny, a także Memoriał Pamięci Ofiar
Wielkiego Głodu w Ukrainie, który
upamiętnia
ofiary
Hołodomoru,
określanego często mianem „ukraińskiego
Holokaustu”. Tragedia ta została wywołana
na skutek polityki władz sowieckich, która
przewidywała przymusową kolektywizację
rolnictwa, co przyczyniło się do klęski
głodu na ziemiach Ukrainy ŚrodkowoWschodniej i do utraty życia przez kilka
milionów ludzi. Wizyty w obu miejscach
były okazją do dyskusji na temat różnych
form upamiętniania historii.
Odbyliśmy także wizytę w Babim
Jarze - wąwozie położonym w granicach
administracyjnych dzisiejszego Kijowa,
na terenie którego naziści dokonywali
masowej
eksterminacji
miejscowej
ludności, w tym m.in. Żydów, Romów,
Ukraińców, Polaków, jeńców sowieckich,
członków
ukraińskiego
podziemia
i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.
Różne dane szacunkowe mówią o łącznej
liczbie pomiędzy 70 a 200 tysiącami osób
zamordowanych, jednak udokumentowany
jest fakt, iż tylko w przeciągu dwóch dni:
29 i 30 września 1941 roku, po wkroczeniu
armii niemieckiej do Kijowa, w Babim
Jarze rozstrzelano niemalże 34 tysiące
Żydów. Dzisiaj w tym miejscu znajdują się
park, przystanek metra i budynki
mieszkalne, a pamięć o ofiarach została
zredukowana do 5 pomników, które
nie oddają należytej czci zamordowanym.
W tym szczególnym dniu 27 stycznia Międzynarodowym
Dniu
Pamięci
o Ofiarach Holokaustu, minutą ciszy
uczciliśmy Ofiary Babiego Jaru.
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Jakub Mochol zapalający świeczkę w Memoriale Pamięci
Ofiar Wielkiego Głodu

Fot. Angelika Stellmach

Innymi
punktami
programu
w Kijowie były liczne spotkania i ciekawe
dyskusje z ukraińskimi weteranami
wojennymi,
a
także
tamtejszymi
historykami i studentami w Uniwersytecie
Kijowskim im. Tarasa Szewczenki oraz
spotkanie w Ambasadzie Niemiec, gdzie
zostaliśmy
zapoznani
z
tematyką
dotyczącą
stosunków
ukraińskoniemieckich
i
sytuacji
politycznej
w Ukrainie.
30 stycznia br. w 80. rocznicę objęcia
przez Adolfa Hitlera stanowiska kanclerza
Republiki
Weimarskiej
niemiecki
Bundestag oraz uczestnicy seminarium
oddali
w
Berlinie
hołd
ofiarom
Holokaustu. W uroczystości udział wzięli
m.in. kanclerz Niemiec Angela Merkel
z ministrami wchodzącymi w skład jej
rządu, prezydent Niemiec Joachim Gauck,
przewodniczący
Bundestagu
Norbert

Lammert, posłowie Bundestagu, ocalona
z Holokaustu żydowska dziennikarka
i pisarka Inge Deutschkron oraz zaproszeni
goście.
Ostatnim punktem programu była dyskusja
seminarzystów
z przewodniczącym
Bundestagu
Norbertem
Lammertem
oraz księdzem
Patrickiem
Desbois
z paryskiej organizacji Yahad-in-Unum,
która
zajmuje
się dokumentowaniem
śladów nazistowskiej realizacji planów
Zagłady Żydów na ziemiach dzisiejszej
Białorusi, Rosji i Ukrainy.
Wyjazd okazał się dla nas bardzo
interesującym
i
rozwijającym
przedsięwzięciem, w którym mogliśmy
wymienić się poglądami na tematy
historyczne, etyczne i kulturowe z ludźmi
z naprawdę wielu krajów.

ANGELIKA STELLMACH, JAKUB MOCHOL
Napisz do autorów: angelikastellmach@o2.pl, jakub.mochol@gmail.com
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ETYKA W PRAKTYCE

Wykorzystywanie czy
w zdobywaniu wiedzy?

chęć

niesienia

pomocy

Stosunek personelu pielęgniarskiego do studentów odbywających
praktyki zawodowe na oddziałach szpitalnych.

Słowem wstępu
Myślę, że zgodzą się Państwo ze mną - przyjemnie wypowiada się dobre świadectwa.
Dobrze czujemy się mogąc pochwalić, wydać dobrą opinię. Każda strona jest
usatysfakcjonowana – wszak miło jest nagradzać i być nagradzanym. Jednak sytuacja
odwrotna budzi w nas niepokój – najprawdopodobniej dlatego, że negatywy niosą ze sobą
ciężar odpowiedzialności za wypowiedź. Być może źródło tej sytuacji leży w naszej głębokiej
potrzebie naprawiania tego, co złe. Przy tak optymistycznym ujęciu pragnę pozostać.
Prezentujemy Państwu niniejszą pracę właśnie ze względu na chęć zmian na lepsze –
bo przecież nie chodzi o dekonstruktywną krytykę i wytykanie palcami. Z natury wyboru
naszych zawodów medycznych, mamy w sobie chęć niesienia pomocy, nie poprzestańmy
tylko na pacjentach – wyciągajmy dłoń także ku sobie nawzajem.
Przedstawiamy niniejszą pracę jako punkt wyjścia do rozmów na tematy trudne,
nad którymi wraz z Państwem pragniemy rozpocząć dialog. Co możemy zmienić? Moim
zdaniem, dzięki rozmowom w poczuciu wzajemnego szacunku i zrozumienia, bardzo wiele.
Na lepsze.
I w tym duchu zapraszam Państwa do lektury.

Refleksje? Opinie? Moim zdaniem…?
Czekam na Państwa listy!

ANNA PŁAŻEWSKA
anplazew@gmail.com

Kwiecień 2013 | 10

www.katedranaukspolecznych.ump.edu.pl

skneib.ump@gmail.com

www.facebook.com/Bioethica

Autorami pracy są studentki I roku pielęgniarstwa SUM UMP

Personel pielęgniarski w swoim
codziennym
życiu
zawodowym
niejednokrotnie spotyka się z problemami
i dylematami natury etycznej.
Wyjaśniając termin - „dylemat
etyczny jest to sytuacja spornych,
moralnych
żądań,
wymagających
ustosunkowania się do nich i do wyboru.
Podejmując działania zgodnie z jedną
z zasad naruszamy drugą”.
Jak ujęła to I. Wrońska w „Etyce
w pracy pielęgniarskiej”, dylemat etyczny
wiąże się z powstaniem ustalenia hierarchii
trzech podstawowych zasad moralnych
pracowników służby zdrowia:


czynienie tego, co dla pacjenta jest
najlepsze,



uwzględnienie potrzeb pozostałych
pacjentów,
wzajemny szacunek wobec osób
działających w zespole.



Często zapomina się o tym,
że problemami
etycznymi
nie
jest
obciążony
tylko
wykwalifikowany
personel pielęgniarski, lecz także osoby
uczące się tego zawodu – studenci.
Podczas
trzech
lat
studiów
licencjackich,
przyszli
pielęgniarze
i pielęgniarki odbywają tysiące godzin
praktyk, co z punktu widzenia osoby
nie związanej z zawodami medycznymi,
mogłoby wydawać się świetną bazą
do wykonywania przyszłego zawodu.

Oprócz
praktyki
uczący
się przygotowywani
są
również
pod względem teoretycznym, zdobywając
wszechstronną wiedzę, dzięki której mogą
spojrzeć na potencjalnego pacjenta
kompleksowo.
Studenci udając się na praktyki
na oddziały szpitalne oczekują zdobycia
umiejętności, które znają tylko z teorii.
Niestety często rzeczywistość okazuje
się inna. Pierwszy kontakt z pracą
na oddziale jest dla uczących się szokiem,
ponieważ polecenia bądź zadania, które
otrzymują od osób prowadzących zajęcia
są sprzeczne z zasadami, których zostali
nauczeni w pracowniach czy też salach
demonstracyjnych.
Głównym celem tej pracy jest
przedstawienie oraz zobrazowanie realiów
panujących na praktykach zawodowych
uczelni
medycznych
wzorując
się na konkretnych przykładach z życia
studentów kierunku pielęgniarstwa.

STUDENT 1, lat 20:
„Były to praktyki z chirurgii. Ucieszyłem
się i byłem dobrze nastawiony, gdyż był
to oddział zabiegowy. Miałem nadzieję,
że będę miał okazję szlifować swoje
umiejętności praktyczne i manualne.
Najczęstszym jednak zdaniem, które było
wypowiadane do mnie i moich koleżanek
było: „Zajmijcie się porządkiem na salach
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i wokół łóżek pacjentów, umyjcie też
szafki i parapety, a do pacjentów mi się tu
nie zbliżać, bo ja za nich odpowiadam.”

STUDENTKA 1, lat 20:
„Opowiem Wam przykład z oddziału
internistycznego. Był to drugi rok,
czerwiec, praktyki zawodowe. Oddział
liczył 84 osoby. Byłyśmy przerażone.
O godzinie 12:00, kiedy w końcu
skończyłyśmy toalety pacjentów, podchodzi
do mnie pielęgniarka i prosi, abym rozdała
południowe leki doustne, które ona już
przygotowała. W głowie miałam mętlik.
Szybka
kalkulacja...
Pierwsze
co pomyślałam, to żeby sprawdzić, czy na
pewno
doświadczona
pielęgniarka
nie popełniła żadnego błędu, co było
prawdopodobne przy 84 pacjentach
i czy faktycznie każdy z pacjentów otrzyma
odpowiednie tabletki. Nie zdążyłam jeszcze
zakończyć swoich rozważań, a już za
plecami
słyszałam:
„No
pośpiesz
się Panienko, całego dnia nie mamy.”
Bałam się odmówić, a podczas rozdawania
kolorowych tabletek myślałam tylko
i prosiłam,
aby
żadnemu
z pacjentów nie zaszkodzić podając zły
lek... Nie poradziłabym sobie z tym... ."

STUDENTKA 2, lat 21:
„Praktyki z geriatrii... coś strasznego!
Nigdy tego nie zapomnę. Zajęcia odbywały
się w Domu Pomocy Społecznej. Inaczej
wyobrażałam sobie sytuację osób starszych
mieszkających w ośrodku, w którym

www.facebook.com/Bioethica

spędzają ostatnie lata swojego życia. Mimo
tego, że nasza opiekunka była świetna
i bardzo się starała, nic nie dało się zrobić
z warunkami, w jakich musiałyśmy
pracować. Pierwszy dzień naszych zajęć,
szykowałyśmy się do toalet. Poszłam
do jednej z pielęgniarek, aby zapytać
się, gdzie znajdują się miski oraz przybory
toaletowe, ponieważ chciałyśmy umyć
pensjonariuszy.
Oburzona
pielęgniarka odpowiedziała
mi,
że nie używa się tu misek i zademonstruje
nam jak umyć pacjentów „butelką”.
Zaintrygowana ucieszyłam się i pobiegłam
do koleżanek z wiadomością, że nauczymy
się dzisiaj nowej metody, nowego sposobu,
czegoś
nowego
po
prostu.
Gdy po 15 minutach pojawiła się na naszej
sali owa pielęgniarka, otworzyłyśmy
szeroko usta ze zdziwienia.
W ręku trzymała litrową butelkę od płynu
do naczyń, rozpięła pampersa jednej
z pensjonariuszek, polała wodą z butelki
krocze, wytarła ręcznikiem i go
z powrotem zapięła. Tak wyglądała ta
„nowa metoda” .

STUDENTKA 3, lat 22:
„Pewnego
dnia
na
praktykach
z Intensywnej
Opieki
Medycznej
otrzymałam zadanie wykonania badania
EKG u pacjenta. Byłam zdziwiona,
gdyż zdawałam sobie sprawę z tego,
że Pani pielęgniarka jest w pełni
świadoma, że nie mam ukończonego
żadnego kursu,
więc
tym
samym
nie miałam prawa tego robić. Kiedy swoje
rozmyślania wypowiedziałam na głos
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w odpowiedzi usłyszałam, że na pewno
sobie poradzę. Niestety nie odmówiłam.
Skorzystałam z okazji, żeby nauczyć
się czegoś
nowego.
Nie mogłam się powstrzymać”.

STUDENTKA 4, lat 21:
„Chciałabym nie pamiętać tych praktyk,
ale cóż... Podczas praktyk zawodowych
z pielęgniarstwa
chirurgicznego
poszczęściło mi się i to ja zostałam
wybrana do przećwiczenia i wykorzystania
swojej wiedzy, jak dotąd teoretycznej,
mianowicie
miałam
zacewnikować
pacjentkę przed zabiegiem chirurgicznym.
Oczywiście
towarzyszyć
mi
miała
opiekunka praktyk. Przy wykonywaniu
czynności pielęgniarka, która mi w tym
pomagała w taki sposób otworzyła cewnik,
że był on niejałowy. Poinformowałam ją
o tym, gdyż myślałam, że może tego
nie zauważyła. Pielęgniarka w odzewie
wściekła się, zaczęła na mnie krzyczeć,
że podważam jej autorytet i zacewnikowała
pacjentkę
sama,
oczywiście
tym
niejałowym już sprzętem. Przygoda
skończyła się tak, że ostatniego dnia
praktyk, kiedy odbywało się zaliczenie,
pielęgniarce za nas odpowiedzialnej
przypomniał się ten felerny incydent
i w odróżnieniu od pytań moich koleżanek,
ja otrzymałam taki pakiet, szczerze mówiąc
bardzo udziwnionych pytań, że finalnie
nie zdałam. A byłam przygotowana...”
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STUDENT 2, lat 20:
„O
konkretnych
praktykach
nic
nie przychodzi mi do głowy... Wypowiem
się za to ogólnie. O szkoleniach,
interesujących instrukcjach praktycznych
można
pomarzyć!!!
Co
prawda
pielęgniarki kłócą się o nas, o studentów,
ale tylko dlatego, że chcą mieć kogoś kto
umyje pacjenta i zmieni pościel. Nikogo
z naszych „mentorów” nie interesuje
przewodnik dydaktyczny ze 180 zabiegami,
które mamy zaliczyć. Praktyki dobiegają
końca, pielęgniarka stawia pieczątkę
i do widzenia”.
Powyższe przykłady obrazują nam
realia panujące na co dzień podczas
specjalistycznych zajęć praktycznych
odbywających
się
na
oddziałach
szpitalnych. Pozwalają one spojrzeć
na sytuację oczami studentów... Ukazują
nam z jakimi problemami spotykają
się w swoim małym, uczelnianym świecie.
Problemy
oraz
dylematy
etyczne,
które dotykają
przyszłe
pielęgniarki
i pielęgniarzy dotyczą głównie wyboru
między dobrem pacjenta, postępowaniem
według wcześniej wpojonych zasad,
a wykonywaniem zadań oraz poleceń
narzuconych przez osoby nadzorujące.
Niestety często zdarza się tak, że jeśli
student opowie się po stronie pacjenta
i odmówi wykonania zadania, kończy się
to dla niego złośliwością ze strony osoby
prowadzącej
oraz
karą
w postaci
niezaliczenia praktyk.
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S Y L W E T K A

Czyli już wkrótce wywiad z….
Poznać coś pozornie znajomego, zgłębić tajemnice leżące tuż obok,
odkryć człowieka na nowo, jak zachwycić się piosenką z dawnych lat
zupełnie niespodziewanie.

Proponuję
Państwu
spotkanie
z człowiekiem, który z niezawodnie
uprzejmym, serdecznym i życzliwym
uśmiechem na ustach, przepełniony aurą
autorytetu i energii, informuje nas podczas
wykładu: „Proszę Państwa! Jesteśmy
dziećmi Słońca”, by chwilę później
wyjaśnić w merytoryczny sposób drogę
jaką
przebywa
energia
słoneczna
do naszych mitochondriów.
Coś więcej?
Niech nie zwiedzie Państwa
skojarzenie
ze słoneczną
lekkością,
bowiem Gość przyszłego numeru nie lęka
się tematów trudnych. Ba, jest specjalistą,
z którym będę chciała porozmawiać
o bólu.
Aby nie poprzestać w budowaniu
napięcia: jeśli zainteresowani są Państwo
tematyką kognitywistyki i nieustanną
debatą wokół świadomości – nie zawiedzie
Państwa również.

widziany
jest
świat
oczami
podróżnika
i co wydarzyło
się w tym roku
w Paryżu.
Iloma
językami obcymi
tak
naprawdę
włada? I czy
będę mogła porozmawiać o sprawach
gender?
Zapraszam Państwa na znane już
spotkanie z nieznanym – czyli
jak poznać
wykładowcę
zupełnie
na nowo
–
Profesorem
Leonem
Drobnikiem. Spotkanie, które mam
nadzieję, uświadomi nam, jak wiele
stereotypów może kreować powłoka
białego kitla.

Z aktualności, nasz Specjalista
będzie mógł uchylić rąbka tajemnicy jak
ANNA PŁAŻEWSKA
Napisz do autora: anplazew@gmail.com
Kwiecień 2013 | 14

www.katedranaukspolecznych.ump.edu.pl

skneib.ump@gmail.com

www.facebook.com/Bioethica

ROZMOWA

Weekend z Janem Zamojskim
Rozmowa z Mentorem
Stereotypy i etykietki mają to do siebie, że przywierają do człowieka
z siłą większą, niż sklejone do skóry za pomocą kleju Super Glue. Raz
przytwierdzone nie tylko nie chcą zejść, ale wtapiają się w wizerunek.
Pomysł, z którego zrodziła się ta rubryka, ma swoje źródło
w odczuwanej przeze mnie potrzebie, abyśmy zdarli z nauczycieli,
często krzywdzącą Formę, a dostrzegli niezwykle ciekawych ludzi.

Pomysłodawcą tytułu jest Główny Bohater, jednak ja wytłumaczę
się z podtytułu. Doktor Jan Zamojski zapewne wyrazi na jego temat swoje prawo
do wątpliwości, ale ja konsekwentnie przy nim pozostanę. Kiedy poznałam Doktora
na konferencji w Krakowie, zaskoczył mnie pytaniem, czy mogę podać jedno słowo,
którego obiecuje użyć w swoim wykładzie za 5 minut. To nie jedyne szaleństwo,
jakim mnie zaskoczył - wszak zgodził się zostać promotorem mojej pracy
licencjackiej, którą szczęśliwie obroniłam. Dziękuję za to zaufanie, którego, mam
nadzieję, i tym pomysłem nie nadwyrężę. A Mentorem jest z pewnością, o czym
świadczyć może nie tylko moja nauka dziennikarskiego warsztatu, ale i odkrycie,
że marzenia są w życiu niezwykle istotne i nie należy z nich rezygnować. Właśnie
dlatego prezentuję Państwu wywiad w formie scenariusza, ponieważ podobnie jak dla
mojego rozmówcy, teatr jest dla mnie bardzo ważny. Mam nadzieję, że i dla Państwa
„Weekend…” okaże się pełen niespodzianek i refleksji, być może zrodzi prawo
do wątpliwości, z czego z pewnością nasz Główny Bohater byłby rad. Zatem? Kurtyna
w górę!
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Metryka
1. Nazwisko - Zamojski
2. Imię lub imiona – Jan Andrzej
3. Tytuły/stopnie naukowe – magister nauk politycznych, dyplom ukończenia studiów
zawodowych w Studium Scenariuszowym Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej,
Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, doktor nauk medycznych w zakresie medycyny
(za pracę z dziedziny historii filozofii medycyny)
4. Data urodzenia – 22 lipca 1956 r.
5. Miejsce urodzenia - Poznań
6. Imiona rodziców – Andrzej, Zofia
7. Małżeństwo – z Evą Zamojską
8. Dzieci – córka Marika, syn Jan, znany pod czeską wersją tego imienia jako Honza
9. Zawód wykonywany – pracownik naukowo-dydaktyczny w zakresie historii
filozofii, filozofii medycyny i jej historii, estetyki i związków filozofii i sztuk,
scenarzysta filmowy
10. Obecne stanowisko (proszę podać rok rozpoczęcia pracy) – adiunkt; 1979

PIĄTEK
W pracy
OSOBY:
JAN – dr n. med. Jan Zamojski, główny bohater
ANIA – Anna Płażewska, chwilowo dziennikarka
Katedra Nauk Społecznych. Urywki rozmów z gabinetu, słychać frazy: fakultet z estetyki,
drugi rok lekarski, wpis. Ania wchodzi do gabinetu, Doktor Jan Zamojski przy biurku,
odkłada słuchawkę telefoniczną. Wrócił właśnie z egzaminu z filozofii, forma konfekcji
elegancka: garnitur, krawat.

ANIA: Wyobrażał sobie Pan kiedyś taką scenę z pracy? Mając lat 20 plus?
JAN: W ogóle o tym nie myślałem.
ANIA: Zatem te etykietki: historyk filozofii, scenarzysta, tłumacz…
JAN: Z tym jest dużo zamieszania. To jest powód kłopotów i z całą pewnością nie uważam
tego za zaletę. Myślę, że to wynika między innymi z faktu, że do pewnego momentu
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wszystko łatwo mi przychodziło. Szkoła, studia… To stworzyło takie niebezpieczne
wrażenie, że w każdym momencie życia można robić cokolwiek. A to jest oczywiście
nieprawda! Pojawiają się obowiązki i to człowieka ogranicza. Chociaż żyję w tym złudzeniu
do dziś, do dziś nie mam planu na życie.
ANIA: A lęk i niepokój świeżo upieczonego absolwenta kierunku humanistycznego,
który widzi, jak innym z rozmarzeniem w oczach gratulują wyboru kierunku
medycznego, bo jest po nim praca?
JAN: Doskonale pamiętam stany, o których Pani mówi, ale to wcale nie jest tak, że człowiek
się z tym lepiej czuje, gdy jest młodszy. Jest odwrotnie! Lepiej się z tym czuję jako starszy,
nie mam na sobie teraz odpowiedzialności za całe życie, ale za resztę życia. Najgorzej
i najstarzej czułem się właśnie, kiedy skończyłem studia. Miałem 23 lata. To było okropne
uczucie!
ANIA: Czas, w którym wyjeżdżał Pan na studia również nie należał do najprostszych.
Nie było w tym odwagi? Podjąć studia pomimo parcia, aby mieć konkretny zawód,
pracę i utrzymanie? Do tego w Petersburgu, w ZSRR?
JAN: To miasto nazywało się wówczas Leningrad. I jak na to patrzę, to nie widzę w tym
odwagi. Raczej jakąś fanfaronadę. Mogłem iść w tamtym czasie też na inne studia
humanistyczne, bo byłem finalistą olimpiady polonistycznej. Ledwie finalistą, bo byłem
w tamtym czasie bardzo zajęty swoją koleżanką, a nie książkami od pani polonistki (śmiech).
ANIA: Przywiózł Pan konkretne wrażenia?
JAN: Nie wysiedziałem tam do końca, miałem ich dość, głównie z powodów estetycznych,
z powodu chamstwa, biurokracji, brudu i hipokryzji. Co nie znaczy, że nie przywiozłem
stamtąd dobrych rzeczy: życia osobistego, znajomości rosyjskiego, skutecznego uleczenia
z komunizmu. Bardzo skutecznego.
ANIA: Tydzień temu w niedzielę pakował Pan książki, między innymi pod Pańską
redakcją, do wysyłki. Czy to nie tak, że można robić wszystko przy okazji pracy
na uczelni?
JAN: Można. Pech, że czas, kiedy zacząłem aktywniej działać naukowo, to czas niedobry dla
humanistyki w relacji z uczelniami medycznymi, to też czas standaryzacji życia naukowego.
Paradoksy, z którymi musimy żyć i wielka liczba papierów do wypełnienia, co wiąże
się z wynalazkiem drukarki komputerowej. Ale jeszcze tu jestem i nie oszalałem. (śmiech).
O, studenci. To jest plus pracy. Kontakt z młodymi ludźmi. To chyba na pierwszym miejscu.
Ma ożywcze działanie, człowiek wolniej się starzeje.

Dzwoni telefon, za oknem powoli ciemnieje. Dobiega 16:00.

JAN: Będziemy się zbierać. W domu czeka na mnie żona, rodzina jest dla mnie ważna,
nie chcę się spóźnić.
ANIA: Ma Pan rację, weekend oficjalnie uważam za rozpoczęty!
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SOBOTA
Życie prywatne

OSOBY:
JAN – dr n. med. Jan Zamojski, główny bohater
EVA – Profesor UAM, dr hab. nauk hum. Eva Zamojska, żona głównego bohatera
ANIA – Anna Płażewska, chwilowo dziennikarka
Dom Państwa Zamojskich. Przedpokój pełen książek. Pachnie świeżo upieczonym,
jagodowym plackiem autorstwa Pani Evy. Za oknem wiosenna pogoda, słońce. Przestronny,
jasny salon. Mieszkanie pełne obrazów i plakatów, dzieł sztuki autorstwa najmłodszych
polskich twórców.

ANIA: Czuje się Pan poznaniakiem?
JAN: Mam sentymentalny stosunek do Poznania. Przeprowadziliśmy się z rodzicami
do Konina kiedy miałem 5 lat, bo rodzice dostali tam pracę, ale po studiach wróciłem.
ANIA: A czym zajmowali się Pana rodzice?
JAN: Mama, dopóki nie zaczęła robić kariery samorządowo–politycznej, budową dróg
i mostów. Skończyła Wyższą Szkołę Inżynierską (dziś Politechnika). Dzięki jej pracy dużo
jeździłem w dzieciństwie po polskich wsiach, mam ciekawe wspomnienia. Chłopca
odrabiającego lekcje przy lampie naftowej w latach 60., albo dróżników, którzy odpowiadali
za drogi…
ANIA: Może ta profesja powinna wrócić (uśmiech)? A tata?
JAN: Moi rodzice rozwiedli się kiedy miałem 13 lat. Tata był dzieckiem epoki: lewicowy,
to trochę popracował w hucie, to w Petrochemii Płockiej…
ANIA: Czy ma Pan rodzeństwo?
JAN: Brata. Ale jest młodszy. Często się tłukliśmy, w pewnym czasie (śmiech).
ANIA: Pamięta Pan wspólne zabawy dziecięcych lat?
JAN: Myśmy się bawili w odmianę zabawy w Indian, w coś co nazywało się bardzo
wdzięcznie „Srata-ta” (uśmiech).
ANIA: Zabawa związana z idolem dziecięcych lat?
JAN: Tak. Z idolem filmowym Winnetou. Był jeszcze idol książkowy, Tomek Wilmowski
z cyklu Szklarskiego, czyli np. „Tomek na Czarnym Lądzie” i tak dalej.
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Teatr Opad – próba teatralna (Doktor Zamojski drugi z prawej)

Źródło: Gazeta K, nr 2 (47)

ANIA: A jak spędzał Pan czas jako nastolatek?
JAN: W moim przypadku podwórkowe życie skończyło się, kiedy zaczęły się dziewczyny.
I to rzeczywiście zabiera dużo czasu, człowiek się nalata (uśmiech). W drugiej klasie liceum,
zainteresowałem się gdzie znikają koledzy, okazało się, że w domu kultury. Znalazłem tam
zespół teatralny i tak później spędzałem czas wolny.
ANIA: Co robiliście?
JAN: Rzeczy bardzo rewolucyjne. Robiliśmy to, co reżyser (w latach 60. Aktor Teatru
Ósmego Dnia) uważał za właściwe: Andrzeja Bursę, poetów Nowej Fali czyli Krynickiego,
Karaska, Markiewicza, też Wojaczka. To było dość absorbujące. Trochę jeździliśmy
po Polsce, to były wyjazdy np. na festiwale.
ANIA: O czasach studiów: powiedział Pan, że to w Rosji poznał żonę Evę i młodo
zostaliście rodzicami. Ile miał Pan lat, gdy został ojcem?
JAN: 23 lata. Wtedy urodziła się Marika, później Honza.
ANIA: Jakie to uczucie, kiedy w tym wieku zostaje się ojcem? Od razu zmienia
się wszystko?
JAN: Nie od razu wszystko się zmieniło. Był taki okres, półtoraroczny, gdy mieszkaliśmy
w trzech rożnych krajach: ja w Polsce, Eva musiała skończyć studia w Rosji, a Marika była
u swojej babci na Morawach. Sytuacja polityczna była napięta, nadchodził kryzys. Okazało
się, że żeby móc jeździć, trzeba było mieć zaproszenia, jakieś korony, te korony dawali raz
na 3 miesiące, jakąś książeczkę walutową… Stanęliśmy z takim życiem twarzą w twarz.
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ANIA: I jak to spotkanie wyszło?
JAN: Tak, że dopiero kiedy Marika miała 1,5 roku, zamieszkaliśmy razem. W sierpniu/lipcu
1981 roku, kiedy w Polsce był już bardzo silny kryzys i wiadomo było, że coś złego wisi
w powietrzu. To był taki trudny moment. My nadal bardzo młodzi, Eva świeżo po studiach,
nie znała polskiego, była tu właściwie, jak się potem okazało, nielegalnie. Ja byłem po stażu,
a jednocześnie się zaangażowałem w Solidarność.
ANIA: A jak ideologia przekładała się na codzienność?
JAN: Byliśmy w takim momencie, że właściwie wszystko można było wytrzymać,
z tym że nie dawało się żyć. Kolejki ustawiały się po cokolwiek, człowiek stał w kolejce i nie
wiedział tak naprawdę po co. Mam kuriozalne osiągnięcie z tamtego okresu, stojąc w kolejce
do sklepu chemicznego, myślałem, że kupię szampon… A tu? Świece do pierwszej komunii!
Miałem je potem długie lata w domu (uśmiech).
ANIA: Poradziliście sobie... Chociaż to był trudny czas, 1981 i później...
JAN: Myśmy mieli oparcie w rodzinie i mieliśmy oparcie towarzyskie, głównie ideowe,
miałem przyjaciół w Teatrze Ósmego Dnia, ludzie z nim związani byli mocno opozycyjni.
Przyjaźnie były i są dla mnie bardzo ważne. No i to mnie nobilitowało, że jestem w ich
towarzystwie.
ANIA: To nie było niebezpieczne?
JAN: Oczywiście wtedy mogło, ale wówczas o tym nie myślałem, to było dla wszystkich
ważne, żeby mieć do kogo pójść, kiedy się coś działo.
ANIA: A kiedy działo się w Poznaniu...
JAN: To mnie w ten sposób nie dotknęło… W ogóle cała ta historia ze stanem wojennym jest
Zima 1980 r. na Morawach

Ze zbioru Jana Zamojskiego
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w jakimś sensie przejmująca też inaczej, niż to można wnioskować z przekazów. Głównie
z powodu straszliwej beznadziei, jaka zapanowała. Oczywiście były też ofiary, choć w moim
środowisku szczęśliwie to nikogo nie spotkało. Także beznadzieja i kłopoty, które nas
osobiście dotykały i dotyczyły niemożliwości wyjazdów. Ojciec Evy poważnie zachorował,
czeski wopista nie chciał jej z powrotem wpuścić do Polski...
ANIA: W takim razie co z poczuciem złości i bezsilności?
JAN: Tak, pamiętam w tramwaju, krzyczałem co myślę… To była komiczna sytuacja, Eva
stała z dzieckiem na ręku, a ja z drugim i z poczuciem, że nic nie możesz...
ANIA: Czyli recepta na pytanie: jak nie zwariować?
JAN: Broń w postaci wisielczego poczucia humoru i teatru a także pewnego rodzaju
odczucia, że byliśmy grupą, która potrafiła to sobie rekompensować, również intelektualnie.
Dla mnie to było zupełne poczucie, że się jest po właściwej stronie.
ANIA: A teraz, kiedy Pan jest w supermarkecie, przypominają się Panu świece
w chemicznym sklepie, czy to odeszło
Z domowej przestrzeni. Na tle obrazu autorstwa
w zapomnienie?
Radka Szlagi
JAN: Nie myślę o tym. Jestem dość
świadomym
klientem,
wchodzę
z kartką...
ANIA: W
przetrwały!

jakiś

sposób

kartki

JAN: Tak (uśmiech). Czasem kiedy
widzę filmy dokumentalne z tamtych lat,
to uderza. Ale łatwo się zapomina.
ANIA: Pana dzieci mają już ponad 30
lat. Porównuje Pan ich sytuację
ze swoją młodością?
JAN: Nie odnosimy swoich dzieci
do jakiegoś wzorca, nie boimy się tego,
że nie będą powielać naszej drogi. Jeśli
wiążą się z tym nasze niepokoje,
to wynikające z naszych subiektywnych
pragnień:
by też
mieli
dzieci,
ale i na przykład, żeby mieli jakieś
ubezpieczenie – czyli rzeczy dla nas
istotne, ale nie dotyczące jakiegoś
modelu. Żadne z nich nie ma swojego
mieszkania, co mnie trochę męczy. Teraz
panują inne standardy, myśmy właściwie
nie
mieli
pod
tym
względem
szczególnego wyboru, mieszkanie było
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tak rzadkim dobrem, że było dla nas oczywiste: trzeba je mieć. Teraz staje się chyba jeszcze
trudniej dostępne, wiec stylem powszechnym jest wynajem.
ANIA: Honza i Marika związani są ze środowiskiem artystycznym. To wpływ Pana
i żony?
JAN: Gdyby nie było w nich chęci, nic by z tego nie wyszło. Ale skłonności w rodzinie na
pewno jakoś się do tego przyczyniły. Jednak to głównie im przypisywałbym w tej kwestii
zasługę.
ANIA: Mieszkają w Polsce?
JAN: Honza jest lokalnym patriotą z sercem do Jeżyc, chwilowo w Centre Pompidou.
Pojechał z wykładem na festiwal poświęcony książce artystycznej. Marika mieszka
w Warszawie i jest związana z Galerią Sztuki Starter.
ANIA: Jest Pan z nich dumny?
JAN: Bardzo.
Do pokoju wchodzi uśmiechnięta i promienna pani Eva.
EVA: Zapraszam na placek jagodowy własnej roboty.
ANIA: Kulinarnie w Pani kuchni dominują zapachy czeskie, czy polskie?
EVA: Mamy słabość do kuchni śródziemnomorskiej (uśmiech)!

NIEDZIELA,
choć tak naprawdę poniedziałek
Pasje.
OSOBY:
JAN – dr n. med. Jan Zamojski, główny bohater
WYKŁADOWCA – profesor UAM, dr hab. G.Z.
AKTOR – mgr sztuki J.A., prywatnie znajomy Doktora Zamojskiego, aktor Teatru
Nowego
SCENARZYSTA – dawny student Doktora
ANIA – Anna Płażewska, chwilowo dziennikarka
Teatr Nowy. Wykład/warsztaty. Wiele barwnych postaci, kuluarowe rozmowy. Doktor Jan
Zamojski w towarzystwie znajomego Aktora, spotkanie po latach. Szczere uśmiechy,
przyjazna atmosfera. Doktor co chwilę z kimś rozmawia, pojawia się też Wykładowca.
WYKŁADOWCA: (podaje kartkę) Janie, bardzo chciałbym Cię zaprosić. To dla mnie ważne,
pracowałem nad tym ostatnie półtora roku.
JAN: Dziękuję, postaram się.
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ANIA: Widać, że czuje się Pan tutaj dobrze. Może w takim razie raz na zawsze
wyjaśnijmy pierwszą kwestię: pracował Pan w Teatrze Ósmego Dnia jako aktor?
JAN: Nie, wystąpiłem z nimi raz czy dwa, w bardzo dawnych czasach, zionąłem ogniem…
ANIA: Umie Pan zionąć ogniem?
JAN: Tak, umiałem (szeroki uśmiech). Właśnie tam mnie nauczyli. Środowisko artystyczne
było bardzo dla mnie ważne, więc kiedy potem pojawiła się okazja, z przyjemnością
poszedłem tam do pracy, ale nie jako aktor. Zostałem zatrudniony na etacie: „konsultant
programowy”.
ANIA: Jakiego rodzaju praca kryje się pod tą enigmatyczną nazwą?
JAN: Czyli robiłem wszystko. Głównie organizowałem rzeczy, które nie były spektaklami:
projekcje filmowe, spotkania, warsztaty. Przedsięwzięcia, które wiązały ze sobą różne formy.
Redagowałem też programy. Miła praca, ale czasochłonna. Kiedy zacząłem w 1994 r. myśleć
o „Bajkach…”, zwolniłem się. Ale poznałem bardzo dużo ludzi, poznałem kolejny teatr,
z którym współpracowałem, rosyjski teatr DEREVO.
ANIA: Wyjaśniając drugą kwestię: jak został Pan scenarzystą?
JAN: Byłem z drugiego lub trzeciego rocznika Studium Scenariuszowego przy Łódzkiej
Szkole Filmowej. Do dziś jestem dumny, że się tam dostałem, było to bardzo trudne. Był
czas, kiedy sprzedawałem jakieś teksty, a z drugiej strony nie były one realizowane. Później
zająłem się bajkami Leszka Kołakowskiego – to zupełnie odmieniło sytuację, zaciekawiło
wiele osób. To w tym sensie można mówić o mnie jako scenarzyście.
ANIA: O „Bajkach…”, czyli dawno, dawno temu…
JAN: Kiedy byłem dzieckiem, miałem taka ulubioną książkę, którą napisał Leszek
Kołakowski, „13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych”. Pamiętam, że ilustracje
budziły we mnie niepokój, książka miała w tytule słowo „bajki”, a ja nie bardzo ją
rozumiałem. I owe bajki nie dawały mi spokoju…
ANIA: Aż po latach nawiązał Pan kontakt ze Studiem Filmów Animowanych?
JAN: W pewnej szkole prywatnej spotkałem kolegę, który zajmował się reżyserią filmów
animowanych i zaprowadził mnie do tutejszego Studia Filmów Animowanych. Napisałem
pierwszy scenariusz, wysłałem go do Oksfordu, skąd Mistrz (Leszek Kołakowski chciał,
by tak się do niego zwracać) wysłał odpowiedź, że mi w zaufaniu powierza całą sprawę.
ANIA: Czyli był Pan pomysłodawcą adaptacji filmowej „Bajek z królestwa Lailonii”
i napisał do nich scenariusze?
JAN: Tak, napisałem ich w sumie 14, ale na ekranizację tej serii nałożyły się pewne kłopoty,
głównie finansowe oraz wynikające z faktu, że każdą „Bajkę” robił inny reżyser. Może,
gdyby odkryli te bajki beze mnie, zrobiliby je lepiej? Od scenariusza do projekcji, bo tak
pracują reżyserzy filmów animowanych.
Kwiecień 2013 | 23

www.katedranaukspolecznych.ump.edu.pl

skneib.ump@gmail.com

www.facebook.com/Bioethica

ANIA: Pana, słynne już, prawo do wątpliwości… Ale być może nikt by ich nie odkrył?
JAN: Mogłoby i tak być (uśmiech).
ANIA: Mimo to, „Bajki…” zyskały uznanie.
JAN: Tak, filmy miały rożne nagrody. Głównie nagrody, mimo wszystko, nie wynikające
z bardzo szerokiej popularności, lecz na przykład na prestiżowych festiwalach filmów
animowanych. Niemniej Leszkowi Kołakowskiemu bardzo się podobały. Nie wszystkie
zostały od razu zrealizowane. Po paru latach Zbigniew Kotecki, który zrobił jeden
z najbardziej utytułowanych filmów: „O największej kłótni” zadzwonił, że chce zrobić bajkę
według Leszka Kołakowskiego spoza tego cyklu, czyli „Kto z was chciałby rozweselić
pechowego nosorożca” i zaprosił mnie do współpracy. I tak kilka lat temu odnowiła się moja
współpraca ze Studiem Filmów Animowanych i zrealizowaliśmy w konsekwencji kolejną
bajkę - Jacek Adamczak zrobił film: „Jak szukaliśmy Lailonii” (2011) jako akcyjnie
zamykający cykl, ale żeby cykl dokończyć musimy zrealizować jeszcze dwa filmy. Wszystkie
filmy są istotne, ale ten spowodował odnowienie zainteresowania, również dotyczącego mojej
osoby. Zacząłem też dbać, żeby filmy były pokazywane w innych miejscach, czyli głównie
w ośrodkach akademickich, czy na festiwalach poświęconych filmowi filozoficznemu. I tak
się rozkręciło. A potem pojechałem też z tymi filmami do Japonii i tam była premiera
światowa filmu „Jak szukaliśmy Lailonii”.
ANIA: Jak „Bajki…” trafiły do Japonii?
JAN: Za pośrednictwem szczecińskiego teatru Kana. Spotkałem kolegę i okazało się,
że zrobili adaptację teatralną „Bajek…”. Powstał pomysł, że skoro są adaptacje filmowe
i teatralne, to może warto pokazać to razem? Kana współpracuje z teatrami w Tokio i tak
powstał program „Czy Japonia to Lailonia?” Został zaprezentowany w ramach programu
kulturalnego podczas prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Polecieliśmy do Tokio na 10
dni.
ANIA: Japonia okazała się Lailonią?
JAN: Lailonia to jednak kraina dość ponura. Oczywiście, tam się dzieją różne śmieszne
rzeczy, ale nie mają jednoznacznej pointy i dzieją się z dziwną logiką. Japonia taka nie jest.
Chociaż kilka rzeczy mnie zastanowiło. Na przykład grupa ludzi śpiewających podczas
choroby cesarza pod jego pałacem, albo fakt, że pomimo walki o każdy skrawek ziemi, przed
pałacem jest ogromny pusty plac. No i oczywiście trzęsienia ziemi. Dla Europejczyka, który
wszystko chce racjonalizować to trudne do zniesienia uczucia: strachu, lęku, bezradności.
ANIA: A jak „Bajki…” zostały odebrane przez Japończyków?
JAN: Bardziej podobał im się spektakl, żywe rzeczy, na filmach pozostawali dość pogodni,
ale to przyjęcie nie było tak otwarte. Akcja filmów była chyba dla nich za wolna i nie miała
jasnego przesłania. Scena sobie z tym świetnie radziła, postacie były przerysowane, wszystko
było dynamiczne. Oprócz tego byliśmy w teatrze, a nie w kinie, wiec widownia była bardziej
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teatralna. Sala nie pękała w szwach, ale była zapełniona, co wieczór pokazywaliśmy trzy
różne bajki, za każdym razem inne.
ANIA: Skoro krążymy wokół Pana pasji, chciałabym zapytać, czy jedną z nich jest
muzyka?
JAN: Na pewno tak. W młodości i teraz okazyjnie artyści polskiego big-beatu, Niemen,
Breakout, ale obok tego Demarczyk, Grechuta. Z muzyki zachodniej hard rock w czasie
liceum. Też Pink Floyd, zwłaszcza „Ciemna Strona Księżyca” (w liceum), „Zwierzęta”
(na studiach) i „Ściana”, która weszła na listy przebojów, kiedy urodziła się nasza córka
Marika, i przy okazji filmu Parkera. Na pewno Beatlesi, bo byli najważniejszą w moim
dzieciństwie i wczesnych latach nastoletnich grupą rockową. Widziałem wówczas film „A
Hard Day’s Night” wyświetlany w Polsce pod tytułem „The Beatles” czy „Żółtą Łódź
Podwodną”. Lennon to bardzo ważny dla mnie artysta, jeden z ludzi, którzy zmienili wtedy
świat. Muzyka klasyczna przyszła na studiach za sprawą Evy, choć już wcześniej była
obecna, słuchała jej moja mama…

Do Doktora Zamojskiego podchodzi obecny w Teatrze Nowym Scenarzysta. Składa ręce
w geście podziękowania.

SCENARZYSTA: Przepraszam, że przeszkadzam. Pan mnie pewnie nie pamięta, ale uczył
mnie Pan pisania scenariuszy. Bardzo dziękuję, bo teraz z tego żyję, piszę, to się podoba,
a to Pan mnie ukierunkował.
JAN: Cieszę się, więc – warto żyć! (śmiech)

AKTOR: (szeptem) Widzi Pani, miałem powiedzieć coś dobrego o Janie, ale student załatwił
całą sprawę.

Publikowane treści są fragmentami wywiadu rzeki, który wkrótce ukaże się na stronie
Katedry Nauk Społecznych. Serdecznie zapraszamy do śledzenia informacji w aktualnościach
SKN EiB.

ANNA PŁAŻEWSKA
Napisz do autora: anplazew@gmail.com
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R E F L E K S J E

Tacierzyństwo
Każdy z nas tworzył kiedyś z pewnością w dzieciństwie listę
pt. „W przyszłości chciałbym/łabym zostać…”. Nie wiem jak Wy,
ale na mojej pojawiła się pozycja: „chcę zostać Mamą”.

Macierzyństwo
kojarzy
się najpierw z dziewięcioma miesiącami
tycia, spuchniętymi nogami, następnie
bolesnym
porodem,
rozstępami
i dodatkowymi kilogramami, a potem
z nieprzespanymi nocami i brudnymi
pieluchami.
Ale
radość
rodziców
z pierwszych
kroków
dzieciątka

będzie mowa w następnym numerze,
a do którego lektury chciałabym serdecznie
zaprosić.

czy pierwszego wypowiedzianego słowa
„mama” chyba rekompensują wszystkoponoć, tak słyszałam. A ojcowie? Oni też
pragną mieć „córeczkę tatusia”, którą
strzegliby jak największego skarbu
na świecie, albo syna, którego uczyliby gry
w piłkę. Tacierzyństwo to również
rozpierająca duma ze swego potomstwa też tak mówią.

bez zmian
stosowania
jakichkolwiek
środków antykoncepcyjnych. Ten problem
dotyka już 10-15 % par na całym świecie,
a co ciekawe - coraz częściej przyczyna
istnieje po stronie płci męskiej.

Niestety
współcześnie
pary
borykają się z problemami w założeniu
rodziny, a do najczęstszych przyczyn
zalicza się styl życia i niepłodność.
Niniejszym tekstem chciałabym dokonać
niejakiej prelekcji do artykułu, który
powstaje specjalnie na konferencję
Życiodajna śmierć, o której z pewnością

Termin „niepłodność” definiowany
jest jako stan niemożności zajścia w ciążę
przez
parę,
pomimo
regularnego
współżycia przez okres 12 miesięcy

Są różne sposoby pomocy parom,
aby mogły doczekać się potomstwa.
Jednym z alternatywnych, coraz bardziej
popularnych jest unasienienie nasieniem
bezimiennego dawcy. Istnieje wiele
czynników, które uniemożliwiają parze
zajścia w ciążę z powodu bezpłodności
męskiej,
co
często
przyczynia
się do podjęcia decyzji o skorzystaniu
z zabiegu w przypadku par negujących
adopcję. Ale gdzie można szukać materiału
genetycznego jakim jest nasienie?
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W bankach nasienia lub na tzw. czarnym
rynku „zapładniaczy”, który wbrew
pozorom staje się coraz bardziej
popularny.
Istnieje jednak wiele problemów
pobocznych
towarzyszącym
temu
zagadnieniu:
Problemy
prawne
w kwestiach
polskiego ustawodawstwa nadal jest wiele
zagadnień, które nie zostały uregulowane
prawnie, mimo wymogów nałożonych
przez Unię Europejską lata temu. Brak
przepisów może stanowić podstawę
do wniesienia roszczeń ze strony matki
dziecka,
jak
i dziecka,
chociażby
w sprawie
ustalenia
ojcostwa
czy alimentów.
Problemy etyczne – czy tożsamość dawcy
nasienia mogłaby zostać ujawniona
w przypadkach
medycznych
(np. przeszczepy), kiedy w grę wchodzi
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życie
dziecka?
Czy zapobiegałoby to możliwym
późniejszym związkom kazirodczym?
A może znajomość biologicznego rodzica
wpłynęłaby na rozwój psychologiczny
dziecka?
Problemy liczbowe - nie ma żadnych
limitów,
które
regulowałyby
ilość
oddawanego nasienia przez dawców.
Ponadto trwały dyskusje czy zabiegi
in vitro miały być dofinansowywane,
więc czy
unasienienie
nasieniem
bezimiennego dawcy również miałoby
szansę na dopłacenie?
Jak widać jest wiele kwestii mniej
i bardziej kontrowersyjnych, na które
ciężko
odpowiedzieć
jednoznacznie.
Dlatego w tym momencie zostawiam
wolność słowa. Jeśli chcesz podzielić
się swoim zdaniem na ten temat - napisz.
Być może to właśnie Twoja opinia pomoże
nam w napisaniu pracy.

BARBARA GRZESIAK
Napisz do autora: grzesiak.barbara@gmail.com
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F E L I E T O N

Edukacja zdrowotna vs Praktyka,
przekonać tatę, żeby jadł mniej soli

czyli

jak

W czasie moich rozważań i poszukiwań związanych z pracą magisterską,
w piętrzącym się stosie materiałów, coraz gęściej zasypujących mój pokój i dysk
komputera (pożyczonego, gdyż nieszczęśliwie mój laptop nie pija kawy),
odnalazłam projekt, który mówi o ochronie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków.

W streszczeniu czytamy: „Brak
bezpieczeństwa zdrowotnego odpowiada
subiektywnemu poczuciu zagrożenia, jakie
spotyka pacjentów i ich rodziny w sytuacji
choroby” i dalej: “Wśród rozmaitości
przeszkód i ograniczeń w drodze
ku poprawie bezpieczeństwa zdrowotnego
Polaków, wyróżnia się pięć zasadniczych
barier (…), przede wszystkim wyzwania:
informacyjne, kulturowe, ekonomiczne
oraz przestrzenne”. Ciągi teoretyzmów,
powiedzą Państwo…
W raporcie możemy przeczytać
o próbach
równoważenia
problemów
systemu
zdrowotnego,
o
środkach
finansowych i ich zagospodarowaniu
w stosunku do popytu świadczeniobiorców
(czytaj: pacjentów), wskazana zostaje też
rola kadry opieki zdrowotnej jako istotnej
dla zaspokajania potrzeb populacji.
Czytając dobrze napisany projekt, możemy
kiwać głową i powtarzać: „Tak, tak, to jest
nam potrzebne”. Moja rola jako
pielęgniarki w polepszeniu sytuacji
zdrowotnej jest istotna. Jednak…?

Lektura upłynniła moją podróż
do domu, gdzie w tym świątecznym czasie
przestrzeń wypełnia się zapachami
tradycyjnych,
rodzimych
potraw.
Jak wiadomo - smakując, można poznać
kulturę
różnych
zakątków
świata,
nie opuszczając kuchni zatem, zapraszam
Państwa do Polskiego Stołu zastawionego
dylematami młodej pielęgniarki.

Autor projektu skupia się głównie
na
kwestiach
finansowych
i organizacyjnych, ja natomiast pragnę
poświęcić dłuższą chwilę czynnikom
kulturowym, które to coraz bardziej
zagłębiają się w tym enigmatycznym
członie „kultura”.

W
czasie
przygotowań
świątecznych, krojąc warzywa na sałatkę
o tejże nazwie, do moich uszu dociera
komunikat Radia Zet na temat raportu
o spożyciu soli przez Polaków. Według
zaleceń WHO, powinniśmy spożywać 5 g
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soli dziennie. W praktyce, mocno
uśredniając, wychodzi 10 g. Powszechnie
wiadomo, co czyni średnia, delikatna
na wartości
skrajne.
Wiadomości
z godziny 18:00 skończyły się, podobnie
jak
krojenie,
przyszedł
czas
na doprawienie, którym to zajął się tata.
I wtedy zrozumiałam, że mamy problem.
I już na wstępie pojawia
się kłopotliwa gra językowa. Najłatwiej
byłoby powiedzieć: „Tato, to niezdrowe
dla
Twojego
układu
naczyniowosercowego, dla gospodarki wodnoelektrolitowej (etc., etc.), bo powoduje
nadciśnienie, zastój wody w ustroju,
obrzęki (etc., etc)”. Ponieważ chcemy,
żeby
nasze
komunikaty
docierały
do odbiorców/pacjentów,
przekładamy
je na język prostszy, bardziej zrozumiały:
„Nie jedz za dużo soli, bo to niezdrowe dla
serca, będziesz miał nadciśnienie i zawał”
i wtedy to brzmi banalnie. Wśród
dociekliwych pojawią się zapewne pytania:
A ile to dużo soli? Jak zmierzyć ilość?
Z dosalaniem problem jest mniejszy,
ale przecież przygotowanie mięs, marynat,
potraw przygotowywanych wcześniej
i spożywanych dłużej?
Jak zalecić
pacjentowi praktyczny pomiar soli, którą
spożywa, skoro najczęściej gotuje jego
żona.
Porozmawiać
z
żoną?
I co powiedzieć? Tego się już niestety
nie naucza.
Z ręką na sercu - czy ktoś z Was
edukując pacjenta wierzył szczerze,
np. edukując pacjenta z cukrzycą, że to,
co przekazujecie, przyniesie wymierne,
praktyczne skutki? Jeśli tak, proszę o listy.
Wracając do naszego stołu. Zdałam
sobie sprawę, że niestety nic nie przyniesie
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mówienie: „Nie jedz tego, nie jedz
tamtego …”
skoro
już
znajduje
się to na suto zastawionym stole. I myślę
jasno, że to tu - w kulturze,
w ugruntowanych
z
pokolenia
na pokolenie postawach, rodzi się i trwa
z nami przez całe życie problem. Skoro
w domu od zawsze jadło się tłusto,
nie jadło się śniadań, ćwiczenia fizyczne
nie były przyjemnością weekendowego
wyjazdu z rodzicami na narty lub po prostu
wyjściem w niedzielę na basen - trudno
mówić o zmianie postaw w przyszłości.
Skoro zdrowe czynności hedonistyczne
dbania o własne ciało - pielęgnowania
skóry, regularnych zabiegów stóp, nie są
nabytym
nawykiem,
nie
wynikają
z pozytywnego pobudzenia - czy dziwi
nas, że pacjent informację o dbaniu o stopy
w cukrzycy przyjmuje jako rodzaj
terapii/lek? Przykry obowiązek wiążący
się z chorobą…
Nie chcę przeprowadzać ataku
na nasz sposób żywienia. W naszej kuchni
znajduję mnóstwo dobrych składników,
od kiszonych produktów, do zdrowych
przetworów mlecznych, przepysznych zup.
Jednak kolejnym aspektem, który dotyczy
już systemu organizacji na szczeblu
rządzących, jest jakość produktów i ich
cena. Trudno zalecać żywienie zdrowym,
razowym
chlebem
(ale
naprawdę
razowym, nie tym karmelizowanym),
skoro jego średnia cena to 3 złote, podczas
gdy chleb typu kawiorek kosztuje 1,5
złotego. Przykłady można mnożyć.
Przyznam, że szok przyszedł
do mnie w Hiszpanii, w której kultura
śródziemnomorska czyni wiele dobrego
dla serc, zwłaszcza starszej populacji.
To, co szczególnie przykuło moją uwagę,
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to rodzaj produktów wybieranych przez
seniorów. Po pewnym czasie już
nie dziwiła butelka czerwonego wina
podczas porannych zakupów, różne
rodzaje sera no i przede wszystkim owoce
i warzywa, które dojrzewając w pełnym
słońcu, są soczyste i przepyszne. No i jak
widać, kryzys finansowy kryzysowi
nie równy, co potwierdził mój portfel
(z korzyścią dla Katalończyków).
A na naszym bezsłonecznym
gruncie? Byłam świadkiem sytuacji,
w której pacjentki pewnego oddziału,
po otrzymaniu
od
nas
broszury
informacyjnej (w ramach edukacji
pacjenta)
na
temat
zdrowego
i prawidłowego
żywienia,
zwróciły
się do personelu oddziału z uwagą,
że szpital
zapewnia
przeciwieństwo
zaleceń. I wielka chryja.
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pewną wątpliwość. Czy tak naprawdę
mamy? Na chwilę, w szpitalu –
zbudowanie motywującej atmosfery –
niewątpliwie. Ale kiedy pacjent opuszcza
opiekuńcze
mury
szpitala…?
A czy w środowisku domowo-rodzinnym?
Przygotowania do Świąt trwają.
Kolejne potrawy zapełniają stół. Z trwogą
patrzę na ilość soli, dramatycznie szybko
zmniejszającej się w pojemniku. Jak
zmienić postawę taty wobec żywienia?
Jak przekonać go, aby mniej solił?
Ponieważ i mnie dopada świąteczne
szaleństwo, pozostawiam pytanie otwarte
i zapraszam wszystkich do wspólnej
debaty.
Wśród
nadesłanych
listów/pomysłów, mam nadzieję wraz
z Państwem poszukać odpowiedzi. Wierzę,
że w ten sposób nie tylko mojego tatę
przekonamy, aby jadł mniej soli.

O ile jako personel medyczny
nie mamy wpływu na jakość produktów,
o tyle na zmianę postaw? Stawiam tutaj

Dla zainteresowanych:
1. http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK/Ekspertyzy_aktuali
zacja_SRK__1010/Documents/Ekpertyza_Prof_Ruszkowski_6.pdf
2. http://www.izz.waw.pl/pl/zasady-prawidowego-ywienia?id=259
3. http://mniejsoli.pl/Raport_Mniej_Soli.pdf

ANNA PŁAŻEWSKA
Napisz do autora: anplazew@gmailcom
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W tym numerze kolejne dwie osoby zgodziły się odpowiedzieć na kilka
pytań i przybliżyć Państwu swoją sylwetkę. Tym razem rozmowa
przeprowadzona została ze studentką III roku na kierunku lekarskim
- Izabelą Dąbrowską oraz Danielem Kamińskim, studentem II roku
pielęgniarstwa, członkami Studenckiego Koła Naukowego Etyki
i Bioetyki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu.

Co studiujesz na naszej Uczelni
i dlaczego akurat ten kierunek?
Izabela: Studiuję medycynę, bo już
w gimnazjum postanowiłam, że zostanę
lekarzem i konsekwentnie dążę do tego,
aby zrealizować to zamierzenie. Wybrałam
ten kierunek, ponieważ jest to według mnie
zawód, który ma głębszy sens, zmusza do
nieustannej pracy nad własną osobą. Dużo
wymaga, ale daje również dużo satysfakcji.
Daniel: Jestem studentem II roku
pielęgniarstwa
na
Wydziale
Nauk
o Zdrowiu.
Dlaczego
akurat
pielęgniarstwo? To proste - lubię pracować
z ludźmi. Myślę też, że do podjęcia
decyzji, żeby zostać pielęgniarzem, trzeba
dojrzeć tam gdzieś w głębi. To szalenie
poważna decyzja. Mówi o tym autor
jednego
z wierszy,
który
kiedyś
przeczytałem: „Pielęgniarka zastępuje raz
lekarza, raz Boga". Osobiście rok
walczyłem z tą myślą, potrzebowałem roku

na innej uczelni, zupełnie innym kierunku,
aby w końcu powiedzieć sobie otwarcie:
„Tak, pielęgniarstwo to jest to!" Dziś
szczerze mogę się przyznać każdemu,
że nie żałuję tej decyzji, nie żałuję
ani jednej minuty na tym kierunku.
Pielęgniarstwo tyle mnie już nauczyło
i mam nadzieję, że jeszcze niejednego
nauczy! To piękny zawód, szkoda,
że jeszcze nie jest tak bardzo ceniony,
ale myślę, że niedługo to sie zmieni.

Jakie są Twoje zainteresowania
i co robisz w wolnym czasie?
Izabela Dąbrowska

Fot. Tomasz Lewczuk
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Izabela: Staram się jak najczęściej
spotykać z przyjaciółmi. Poza tym w lecie
lubię wypady w góry, jazdę na rowerze,
w wersji zimowej zostaje mi spinning ;).
A w wolnych
chwilach,
najczęściej
w tramwaju, czytam książki, ostatnio
Agata Christie.
Daniel: Co robię w wolnym czasie?
Za dużo go niestety nie mam. Ale kiedy
Daniel Kamiński

Fot. Agnieszka Kujawa

znajdzie sie chwila, dobra herbata i serial
czynią cuda. Na co dzień udzielam
się w dwóch
kołach
naukowych,
wiec czasem swój wolny czas spędzam
nad przygotowaniem czegoś na potrzeby
kół. Kardiologia mnie ostatnio bardzo
zainteresowała, więc mam nadzieję,
że znajdę wystarczająco dużo czasu żeby
się w niej zagłębić. W wolnych chwilach
staram sie najczęściej uciekać na wieś
do dziadków i łapać każdą pozytywną
chwilę żeby odpocząć.
Skąd dowiedziałaś/eś się o istnieniu
Studenckiego Koła Naukowego Etyki
i Bioetyki?

www.facebook.com/Bioethica

Iza: Zainteresowałam się ogłoszeniem
o wyjeździe na projekt badawczo –
naukowy do Oświęcimia organizowanym
przez Koło Etyki i Bioetyki, pojechałam
i tak już zostałam ;).
Daniel: Dowiedziałem się o nim
na zajęciach z historii pielęgniarstwa
prowadzonych przez Panią Magister
Katarzynę Głodowską.

Dlaczego
zdecydowałaś/eś
się na pracę w kole naukowym?
Iza: W ten sposób mogę się realizować
w wymiarze humanistycznym, czego
czasami brakuje na tych studiach. Poza
tym dużą rolę odgrywają ludzie, którzy
należą do Koła oraz nasza opiekunka
Pani Magister Głodowska. W takim
towarzystwie i miłej atmosferze
aż chce się pracować.
Daniel: Zdecydowałem się na pracę
w Kole, ponieważ jest to jakaś forma
dopełnienia
niektórych
zagadnień,
które uciekają
nam
na
zajęciach.
No i spełniam się - piszę do biuletynu
Bioethica, gdzie opisuję zagadnienia
historyczne, które bardzo mnie interesują.

Co daje Ci przynależność do Koła?
Izabela:
Możliwość
uczestnictwa
w nowych
projektach
badawczo
–
naukowych oraz okazje do zaznajomienia
się i wymiany poglądów na temat nowych
problemów etycznych.
Daniel: Praca w Kole daje mi możliwość
sprawdzenia samego siebie, swojej
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kreatywności, zapału (czasem słomianego
:)). Rok w Kole Etyki i Bioetyki dał mi
na tyle pewności, że objąłem funkcję
przewodniczącego w Studenckim Kole
Kardio–Diabetologicznym.
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Izabela: Uważam, że w naszym Kole jest
wyjątkowa atmosfera. Poza tym oprócz
możliwości rozwoju naukowego tworzą
się tu
przyjaźnie,
również
międzywydziałowe ;).

Izabela: Tak, bardzo zachęcam, jeśli ktoś

Daniel: Warto chociażby dla poznania
nowych ludzi, nawiązywania nowych
znajomości czy pracy w grupie,
która w przyszłości
będzie
naszą
nieodłączną częścią pracy.

dysponuje czasem wolnym i chciałby
się zaangażować to serdecznie polecam
nasze Koło.

Jakie jest Twoje motto życiowe,
ulubiony cytat?

Daniel: Oczywiście, że tak!

Izabela: “When was the last time you did
something for the first time?”

Czy
zachęciłabyś/zachęciłbyś
studentów do działania w kole
naukowym?

Dlaczego
warto
angażować
się w działalność naukową Uczelni,
na której się studiuje?

Daniel:

Od

niedawna

dla

wtajemniczonych: „Trudno” .

Rozmawiała
SYLWIA ANDRZEJEWSKA
Napisz do autora: sylwia_andrzejewska@op.pl
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K I N O

Opowieść o doktorze Śmierć
Czy kiedykolwiek rozmyślaliście nad dylematem etycznym jakim jest
eutanazja ? Jeśli tak, i chcieli byście zagłębić się w temat bardziej,
mamy dla Was ciekawą i kontrowersyjną propozycję filmową. (Jeśli
nie mieliście podobnych przemyśleń, to i tak warto się z nią zapoznać
;)).

Mianowicie mamy na myśli film
produkcji HBO " Jack, jakiego nie znacie"
z 2010 roku. Przedstawia on opartą
na faktach historię działalności Jacka
Kevorkiana - amerykańskiego lekarza,
który publicznie opowiadał się za prawem
do śmierci dla nieuleczalnie chorych
pacjentów.
"Jack,
jakiego
nie
znacie"
to opowieść
o
obsesji
człowieka,
który sprzeciwia się regułom, według
których
żyjemy
i
umieramy.
Film ukazuje wydarzenia obejmujące czas
od
wykonania
pierwszej
eutanazji
oraz następującą po nim kampanię
zwolenników i przeciwników tego
procederu. Akcja, która przetoczyła
się przez
amerykańskie
media,
niewątpliwie pozostawiła po sobie wiele
rozterek i pytań bez jednoznacznej
odpowiedzi.

Jeśli
zamierzacie
obejrzeć
ekranizację tej niezwykłej historii, musicie
wiedzieć, że obraz ten przysparza
przemyśleń i daje możliwość spojrzenia
na problem z różnych perspektyw. Nikt
więc nie przejdzie obok niego obojętnie,
co staje się głównym atutem filmu.

Al Pacino jako doktor Jack Kevorkian

Źródło: www.filmweb.pl
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Istota ludzka czy osoba ludzka? Krytyka
bioetyki początków życia Petera Singera
Halina Ciach
Wydawnictwo ŚW. STANISŁAWA

Opracowanie to poświęcone jest
krytycznej analizie poglądów australijskiego
filozofa - Petera Singera, który zyskał sobie
w ostatnich dziesiątkach lat olbrzymią sławę.
Praca ukazuje zasadniczy problem,
wokół którego rozgrywać się będzie cała
analiza: czy ludzki embrion od samego
początku - tzn. od stadium zygoty - przynależy
do kręgu osób w ramach gatunku Homo
sapiens, czy też stopniowo się nią staje,
osiągając pełnię swych praw w późniejszym
okresie?

Czy godność człowieka przypisana jest
mu wewnętrznie, niejako automatycznie
poprzez sam fakt poczęcia się, czy też nadana
jest przez jakiś "autorytet" zewnętrzny, który
dokonuje oceny, czy spełnia on już wszystkie
wymagania "bycia osobą".
Zapraszamy do lektury pierwszego
całościowego polskojęzycznego opracowania
koncepcji bioetyki początków życia w ujęciu
Petera Singera.

Eutanazja- śmierć z wyboru ?
Ryszard Fenigsen
Wydawnictwo W DRODZE

Podążając dalej za tematem problemu
etycznego, jakim jest eutanazja, chcielibyśmy
polecić
Wam
może
nie
najnowszą
(z 2002 roku) książkę, lecz równie wartą
przeczytania, autorstwa Ryszarda Fenigsena.
Autor jako profesor medycyny przez
długi czas pracował w Holandii, a jak ogólnie

wiadomo - eutanazja nie jest tam tematem
tabu, będąc praktykowaną na co dzień sztuką.
W owej książce poruszane są wątki
takie jak: uśmiercanie pacjenta bez jego woli,
etyka lekarska czy stosunek różnych części
świata do aktu, jakim jest eutanazja.
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